
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 25 NOVEMBER 2020 
 
BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 

2. (RDW 773) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD VAN 
GROENZONES OP DIVERSE LOCATIES - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 
GUNNINGSWIJZE 
Het dossier werd uitgesteld naar de volgende zitting. 
 
 
3. (KB 772) ZPW - AANGAAN VERZEKERINGEN - GOEDKEURING GUNNING  
In het kader van de opdracht “aangaan van verzekeringen voor Zorgpunt Waasland” werd 
een lastenboek opgemaakt door de aankoopdienst, in samenwerking met de dienst 
verzekeringen van de Stad Sint-Niklaas.  
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 500.000 EUR per jaar op basis van de 
huidige cijfers. De opdracht werd Europees gepubliceerd..  
 
De verzekeringscontracten dienen aan te vangen op 1 januari 2021 om voor een vaste 
looptijd van 4 jaar. Deze looptijd kan gevolgd worden door één stilzwijgende verlenging van 
1 jaar, tot uiterlijk 31/12/2025. 
 
Het totale gunningsbedrag bedraagt 486.828,29 EUR op jaarbasis. 
 
Aan de raad wordt gevraagd: 
- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes dd. 18 
november 2020, opgesteld door de aankoopdienst in samenwerking met de dienst 
verzekeringen van de Stad Sint-Niklaas.  
 
Indien gewenst wordt dit dossier verder toegelicht tijdens de zitting. 
 
4. (JVB 793) ZPW - SOFTWARE FACILITY - GOEDKEURING GUNNING 
In het kader van de opdracht “Software voor facilitaire ondersteuning” werd een bestek met 
nr. 2020-279 opgesteld door Zorgpunt Waasland. De uitgave voor deze opdracht werd 
geraamd op € 500.000,00 incl. btw.  
 
De selectieleiddraad werd gepubliceerd en de kandidatuurstellingen werden op 28 april 
2020 via e-Tendering geopend. Na de kennisname van de geselecteerde kandidaten, werd 
het bestek aan hen uitgestuurd. Op 9 juli 2020 werden offertes geopend.  
 
Er werden demo’s gegeven door de verschillende aanbieders, zoals voorzien in het 
lastenboek. Er werd vervolgens verder onderhandeld met de inschrijvers en na het indienen 
van een verbeterde offerte kregen zij allen nog de kans om een BAFO (best and final offer) in 
te dienen. 



Het verslag van nazicht wordt integraal toegevoegd. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om: 

- kennis te nemen van de onderhandelingsprocedure die gevoerd werd en het voorstel 
tot toewijzing.  

- goedkeuring te geven om te gunnen aan de economisch meest voordelige aanbieder, 
met name het voorstel van de firma 3P.  

 
 
PERSONEEL 

5. (TDW) STATUTAIRE BENOEMINGEN IN HET KADER VAN DE 
RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE - GOEDKEURING 
Het dossier wordt uitgesteld naar de volgende zitting. 
 
6. (GVN) PERSONEELSDIRECTEUR (A5A-A5B) - BEVORDERING 
Tijdens de zitting van 23 september 2020 werd de functie van personeelsdirecteur(A5a-
A5b) openverklaard. Tevens werd beslist om deze betrekking in te vullen bij wijze van 
bevordering. 
 
Na een interne oproep werd een bevorderingsprocedure georganiseerd. Er wordt 
voorgesteld om, op basis van de resultaten, de personeelsdirecteur te bevorderen in de 
genoemde rang. 
 
 
VARIA 

7. VARIA  
 


